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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027PESRP/2020

Ata de Registro nº 027PESRP/2020 – Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico para
Registro de Preço nº027PESRP/2020 – Contratante: Município de Camamu/BA – Contratada:
CLODOALDO SOUZA BOMFIM DE CAMAMU- CNPJ nº. 06.322.666/0001-42– Objeto:
Registro de preços para futuro registro de preço para aquisição de gêneros alimentícios para
atendimento as demandas das diversas Secretarias pertencentes a esta Administração. Data de
assinatura da Ata: 09 defevereiro de 2021 – Vigência: 12 (doze) meses – Ordenador de
despesa: Enoc Souza Silva – PrefeitoMunicipal.

ITEM

1

2

3

LOTE 01 – LATICINIOS E EMBUTIDOS
DESCRIÇÃO
UNID. QUANT.
MARCA
IOGURTE, individuais, com 5
unidades de 200 ml , produto obtido
a partir do leite de vaca através da
adição de microrganismo benefícios
à saúde que realizam a fermentação
lácticas sobre o leite . Produto
pasteurizado, adoçado e com sabor.
Embalagem
primária
com UND
5.500
VENEZA
identificação
do
produto,
especificação
dos
ingredientes,
informação nutricional, marca do
fabricante e informações do mesmo,
prazo de validade, peso líquido e
rotulagem de acordo com a legislação
. Embalagem em polietileno atóxico.
IOGURTE, líquido em embalagem
de 1 litro, produto obtido a partir do
leite de vaca através da adição de
microrganismo benefícios à saúde
que realizam a fermentação lácticas
sobre o leite. Produto pasteurizado,
adoçado e com sabor. Embalagem
primária com identificação do LITRO
4.000
JAMANE
produto,
especificação
dos
ingredientes, informação nutricional,
marca do fabricante e informações do
mesmo, prazo de validade, peso
líquido e rotulagem de acordo com a
legislação.
Embalagem
em
polietileno atóxico
MANTEIGA, com sal de primeira
qualidade, com no mínimo 1kg.
Embalagem com identificação do
produto, marca do fabricante, prazo POTE
1.200
APARECIDA
de validade e peso líquido. O produto
deverá ter registro no Ministério da
Agricultura e/ou Ministério da Saúde.

V. UNIT.

V. TOTAL

4.20

23.100,00

5.39

21.560,00
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ITEM
1

QUEIJO mussarela em barra origem:
leite de vaca; embalagem com dados
de identificação data de validade e
número do lote.

KG

1.200

SOL

REQUEIJÃO
CREMOSO,
apresentado teor de matéria gorda
mínima de 55%, sem condimentos de
sal, acondicionado em embalagem
apropriada e suas condições deverá
estar de acordo com a Portaria n°
359, de 04/09/97 do MAPA. O rótulo
POTE
600
REKEMINAS
deverá seguir a instrução Normativa
N° 22, de 24/11/05, do MAPA,
devendo apresentar identificação e
contato do fornecedor, nome do
produto, peso, prazo de validade,
informações nutricionais e selo de
inspeção sanitária.
PRESUNTO,
carne
de
boi.
Embalagem com identificação do
produto marca do fabricante, prazo
de validade e peso liquido, de acordo
KG
1.000
RESENDE
com a resolução 12/78 da CNNPA.
O produto deverá ter registro no
Ministério da Agricultura e/ou
Ministério da Saúde.
MORTADELA, apresentada em peça
de 5kg aproximadamente, embutida
em embalagem tubular. Produto é
embalado em saco plástico à vácuo,
PEÇA
300
PIF PAF
termoencolhives,
que
garantem
melhor conservação, proteção e
higiene na manipulação. Contendo
data de validade e fabricação.
SALSICHA tipo 1, a granel,
embalagem om identificação do
produto, marca do fabricante, prazo
de validade e peso liquido, de acordo
com as Portarias do Ministério da
Agricultura, DIPOA n. 304 de
22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da
KG
8.000
RESENDE
resolução da ANVISA n.105 de
19/05/99 e da lei Municipal /
Vigilância Sanitária n.5504/99. O
produto deverá ter registro no
Ministério da Agricultura e/ou
Ministério da Saúde.
VALOR GLOBAL NO SOMATORIO DOS ITENS

DESCRIÇÃO
PAO de sal, francês. Unidade de 50g
de acordo com as normas e ou

LOTE 03 - PÃES
UNID. QUANT.
UND

10.000

31,50

37.800,00

3,49

2.094,00

18,01

18.010,00

26,54

7.956,00

10,80

86.400,00

213.00,00

MARCA

V. UNIT.

V. TOTAL

Q’DELICIA

0,40

4.000,00

PraçaDr.Pirajá daSilva275, centro,CEP:45.445-000-CNPJ:13.753.306/0001-60

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: D6AG4/YKA+J/4Q2HH2IMEW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
25 de Março de 2021
4 - Ano - Nº 873

Camamu
ESTADODABAHIA

PREFEITURAMUNICIPALDECAMAMU
Resolução da ANVISA/MS

2

3

4

5

PAO de milho, Unidade de 50g de
acordo com as normas e ou
Resolução da ANVISA/MS
PÃO
PARA
CACHORRO
QUENTE, produto obtido pela
cocção, em condições técnicas
adequadas de massa preparada com
farinha de trigo, fermento biológico,
sal e água, podendo conter outras
substâncias alimentícias. O produto
deverá apresentar validade mínima
de 24 horas após entrega, pesando
50g. Deverão ser acondicionadas em
sacos
de
polietileno
atóxico,
resistente e transparente de forma que
o produto seja entregue íntegro.
PAO, para hambúrguer, com no
mínimo 50 g, fabricado com matéria
prima de primeira qualidade, isentos
de matéria terrosa, parasitos e em
perfeito estado de conservação, de
acordo com a Resolução 12/78 da
CNNPA.
PÃO de forma integral - pacote com
19 fatias

UND

10.000

Q’DELICIA

0,40

4.000,00

UND

10.000

Q’DELICIA

0,40

4.000,00

UND

5.000

Q’DELICIA

0,40

2.000,00

UND

300

VESPER

3,33

999,00

VALOR GLOBAL NO SOMATORIO DOS ITENS

ITEM

1

2

3

LOTE 04 – VERDURAS
DESCRIÇÃO
UNID.
QUANT.
ABOBORA
de
primeira,
apresentando grau de maturação tal
que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas
KG
1.500
para o consumo. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de
acordo com a Resolução 12/78 da
CNNPA.
ALHO, de primeira. Embalagem com
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso
KG
300
liquida. O produto devera ter registro
no Ministério da Agricultura e/ou
Ministério da Saúde.
AIPIM, raiz carnuda, grossa,
descascada,
congelada
e
acondicionada de forma a evitar
KG
1.000
danos
físicos,
mecânicos
e
biológicos, ausência de parasitas
sujidades, larvas e corpos estranhos e

14.999,00

MARCA

V. UNIT.

V. TOTAL

INATURA

4,05

6.075,00

NOBRE

20,25

6.075,00

INATURA

3,23

3.230,00
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ALFACE de primeira, crespa, em pé,
in natura, verde brilhante.
ABACAXI, in natura, de primeira,
apresentando grau de maturação tal
que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas
para o consumo, com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de
acordo com a resolução 12/78 da
CNNPA.
AMENDOIM, de primeira, c/ casca,
VERDE apresentando grau de
maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação, o transporte
e a conservação em condições
adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e
larvas, de acordo com a Resolução
12/78 da CNNPA. SACO C/ 50
QUILOS
BATATA DOCE, de primeira, in
natura, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação, o transporte
e a conservação em condições
adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e
larvas, de acordo com a Resolução
12/78 da CNNPA.
BATATINHA, de primeira, in
natura, apresentando grau de
maturacao tal que lhe permita
suportar a manipulacao, o transporte
e a conservacao em condicoes
adequadas para o consumo. Com
ausencia de sujidades, parasitos e
larvas, de acordo com a resolucao
12/78 da cnnpa.
BETERRABA,
de
primeira,
apresentando grau de maturação tal
que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas
para o consumo. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de
acordo com a Resolução 12/78 da
CNNPA.

MAÇO

600

INATURA

2,42

1.452,00

UND

1.000

INATURA

3,22

3.220,00

SACO

50

INATURA

162,00

8.100,00

KG

1.000

INATURA

4,04

4.040,00

KG

1.400

INATURA

4,85

6.790,00

KG

600

INATURA

2,99

1.794,00
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11

12

13

14

15

16

BANANA DA TERRA, de primeira,
in natura, apresentando grau de
maturacao tal que lhe permita
suportar a manipulacao, o transporte
e a conservacao em condicoes
adequadas para o consumo. Com
ausencia de sujidades, parasitos e
larvas, de acordo com a resolucao
12/78 da cnnpa
CEBOLINHA, de primeira, molho,
apresentando grau de evolução
completo do tamanho, aroma e cor
própria. Com ausência de sujidades,
parasitos e larvas, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.
CENOURA DE PRIMEIRA, in
natura, apresentando grau de
maturacao tal que lhe permita
suportar a manipulacao, o transporte
e a conservacao em condicoes
adequadas para o consumo. Com
ausencia de sujidades, parasitos e
larvas, de acordo com a resolucao
12/78 da cnnpa.
CHUCHU
DE
PRIMEIRA,
apresentando grau de maturacao tal
que lhe permita suportar a
manipulacao, o transporte e a
conservacao em condicoes adequadas
para o consumo. Com ausencia de
sujidades, parasitos e larvas, de
acordo com a resolucao 12/78 da
cnnpa.
COENTRO LARGO.
CEBOLA de primeira, branca,
apresentando grau de maturação tal
que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas
para o consumo. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de
acordo com a Resolução 12/78 da
CNNPA.
CEBOLA, de primeira, tipo roxa,
apresentando grau de maturação tal
que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas
para o consumo. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de
acordo com a Resolução 12/78 da
CNNPA.

DZ

700

INATURA

4,85

3.395,00

MAÇO

300

INATURA

0,81

243,00

KG

1.200

INATURA

4,85

5.820,00

KG

800

INATURA

3,23

2.584,00

MAÇO

600

INATURA

1,61

976,00

KG

1.200

INATURA

4,85

5.820,00

KG

700

INATURA

4,05

2.835,00
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17

COENTRO, de primeira, em molho,
apresentando grau de evolução
completo do tamanho, aroma e cor
própria. Com ausência de sujidades,
parasitos e larvas, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.

MAÇO

700

INATURA

1,61

1.127,00

18

COUVE de primeira, in natura.

MAÇO

700

INATURA

1,62

1.134,00

19

Coco seco.
LARANJA, de primeira, in natura,
apresentando grau de maturação tal
que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas
para o consumo. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de
acordo com a Resolução 12/78 da
CNNPA.
LIMAO, de primeira, in natura,
apresentando grau de maturação tal
que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas
para o consumo. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de
acordo com a Resolução 12/78 da
CNNPA.
MAÇÃ VERMELHA, de primeira
qualidade, frutos de tamanho médio,
no grau máximo de evolução no
tamanho, aroma e sabor da espécie,
sem ferimentos, firmes, tenras e com
brilho.
MARACUJA, de primeira, in natura,
apresentando grau de maturação tal
que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas
para o consumo. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de
acordo com a Resolução 12/78 da
CNNPA.
MELANCIA, in natura, apresentando
grau de maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação, o transporte
e a conservação em condições
adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e
larvas, de acordo com a resolução
12/78 da CNA.
MELÃO, de primeira, in natura,
apresentando grau de maturação tal
que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas

UND

2.500

INATURA

2,17

5.425,00

UND

3.500

INATURA

0,40

1.400,00

KG

2.000

INATURA

4,05

8.100,00

KG

2.500

FICHER

7,30

18.250,00

KG

700

INATURA

4,05

2.835,00

KG

4.000

INATURA

1,61

6.440,00

KG

1.000

INATURA

3,23

3.230,00

20

21

22

23

24

25
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26

27

28

29

30

31

para o consumo. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de
acordo com a Resolução 12/78 da
CNNPA.
MILHO, in natura, verde, em espiga,
apresentando grau de evolução
completo do tamanho, aroma e cor
ESPIGAS
800
INATURA
própria. Com ausência de sujidades,
parasitos, larvas, de acordo c/ a
Resolução 12/78 da CNNPA.
PEPINO, de primeira, apresentando
grau de maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação, o transporte
e a conservação em condições
KG
500
INATURA
adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e
larvas, de acordo com a Resolução
12/78 da CNNPA.
PIMENTAO,
de
primeira,
apresentando grau de maturacao tal
que lhe permita suportar a
manipulacao, o transporte e a
conservacao em condicoes adequadas
KG
800
INATURA
para o consumo. Com ausencia de
sujidades, parasitos e larvas, de
acordo com a resolucao 12/78 da
cnnpa.
QUIABO, de primeira, in natura,
apresentando grau de maturação tal
que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas
KG
500
INATURA
para o consumo. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de
acordo com a Resolução 12/78 da
CNNPA.
REPOLHO,
de
primeira,
apresentando grau de maturação tal
que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas
KG
700
INATURA
para o consumo. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de
acordo com a Resolução 12/78 da
CNNPA.
TOMATE, de primeira distribuida
em pacote de 1 kg, apresentando grau
de maturacao tal que lhe permita
suportar a manipulacao, o transporte
e a conservacao em condicoes
KG
3.100
INATURA
adequadas para o consumo. Com
ausencia de sujidades, parasitos e
larvas, de acordo com a resolucao
12/78 da cnnpa.
VALOR GLOBAL NO SOMATORIO DOS ITENS
PraçaDr.Pirajá daSilva275, centro,CEP:45.445-000-CNPJ:13.753.306/0001-60

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: D6AG4/YKA+J/4Q2HH2IMEW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

0,80

640,00

3,23

1.615,00

4,85

3.880,00

3,23

1.615,00

4,05

2.835,00

4,85

15.035,00

136.000,00
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LOTE 05 – INDUSTRIALIZADOS E SECOS
ITEM
DESCRIÇÃO
UNID.
QUANT.
MARCA
ALMÔNDEGAS MISTA , carne de
aves e bovina congelada , produto
industrializados, obtido a partir de
carne moída de aves e bovinos ,
farinha de rosca , proteína de soja ,
fécula de mandioca , sal ,açúcar
1
LATA
1.000
ANGLO
especiarias . Embalagem c/ dados de
identificação do produto , marca do
fabricante e prazo de validade . o
produto deverá ter registro no
ministério da Agricultura e / ou
Ministério da saúde .lata de 830
gramas .
AZEITE, de oliva, puro, sem
colesterol. Embalagem contendo 500
2
ml, com identificação do produto,
UND
40
PRAMESA
marca do fabricante, prazo de
validade e capacidade.
3

4

5

6

AMEIXA EM CALDA, enlatada,270
gramas.
ACHOCOLATADO em po, a base
de acucar, cacau po, lecitina de soja e
aromatizantes, Embalagem c/ 1 KG.
AMIDO DE MILHO, peso líquido de
500 GRS, Não contém quantidade
significativa de proteínas gorduras
totais,
gorduras
trans,
fibras
alimentar e sódio. Apresentar
aspectos, cor, cheiro e sabor próprio,
acondicionada embalagem de vidro,
contendo externamente os dados de
identificação e procedência, número
do lote, data de fabricação,
quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 6
(seis) meses a partir da data de
entrega.
AVEIA
EM
FLOCOS,
com
embalagem secundária de plástico,
íntegro, atóxico, resistente, vedado
hermeticamente e limpo, com
embalagem primária em caixa de
papelão, impermeável, limpo, não
violada e resistente. A embalagem
deverá conter externamente os dados
de
identificação,
procedência,
informações nutricional, número de
lote, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 06
(seis) meses a partir da data de
entrega. Embalagem de 250 g.

V. UNIT.

V. TOTAL

13,10

13.100,00

7,04

281,60

LATA

100

ODERICH

3,52

352,00

KG

3.000

CHOCOPINHO

11,50

34.500,00

CX

400

FUJINI

5,27

2.108,00

UND

2.500

QUAKER

3,52

8.800,00
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9

ADOÇANTE dietético liquida, tipo
artificial, contendo sacarina e
ciclamato,
acondicionado
em
recipiente contendo 100 ml.
AÇÚCAR
CRISTAL,
sacarose
obtida a partir do caldo de cana-deaçúcar (Saccharumofficinarum L.).
Cristal, branco, aspecto granuloso
fino a médio, isento de matéria
terrosa, livre de umidade e
fragmentos estranhos. Acondicionada
em embalagem de polietileno,
transparente, atoxica, original do
fabricante, embalados em pacotes de
1 Kg. Na embalagem deverá constar,
os dados de identificação, a data da
fabricação, validade do produto,
número do lote, lista de ingredientes,
quantidade do produto, informação
nutricional e registro no Ministério
da Saúde.
Deverá apresentar
validade mínima de 12 (doze) meses
a partir da data de entrega.
ACUCAR refinado, na cor branca,
rápida dissolução, sacarose de canade-açúcar. O produto devera ter
registro no Ministério da Saúde e
atender a Portaria 451/97 do
Ministério da Saúde e a Resolução
12/78 da Comissão Nacional de
Normas e Padrões para Alimentos CNNPA.
Embalagem:
em
polietileno, contendo data de
fabricação e prazo de validade.

UND

80

MARATA

1,76

140,80

KG

3.700

AGROVALE

3,52

13.024,00

KG

2.000

PADIM

3,52

7.040,00

10

ARROZ integral em embalagens 1kg

KG

150

PADIM

5,27

790,50

11

ARROZ
BRANCO,
Tipo
1,
subgrupo polido, classe longo fino,
constituídos de graus inteiros, isento
de sujidades e materiais estranhos.
Acondicionada em embalagem de
polietileno, transparente, atóxica,
original do fabricante, embalados em
pacotes de 1 Kg. Na embalagem
deverá constar os dados de
identificação, a data da fabricação,
validade do produto, número do lote,
lista de ingredientes, quantidade do
produto, informação nutricional e
registro no órgão competente. Deverá
apresentar validade mínima de 06
(seis) meses a partir da data de
entrega.

KG

3.000

DONA ANA

5,28

15.840,00
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ARROZ PARBOLIZADO, Tipo 1,
subgrupo polido, classe longo fino,
constituídos de graus inteiros, isento
de sujidades e materiais estranhos.
Acondicionada em embalagem de
polietileno, transparente, atóxica,
original do fabricante, embalados em
pacotes de 1 Kg. Na embalagem
12 deverá constar, os dados de
identificação, a data da fabricação,
validade do produto, número do lote,
lista de ingredientes, quantidade do
produto, informação nutricional e
registro no órgão competente. Deverá
apresentar validade mínima de 06
(seis) meses a partir da data de
entrega.
AZEITE, de dendê, puro, baixa
acidez. Embalagem contendo no
mínimo 500 ml, com dados de
13
identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação, prazo
de validade e de acordo com a
Resolução 482/99 - Anvisa.
AZEITONA verde, em conserva,
sem caroço. Embalagem contendo no
mínimo 200 g, com identificação do
14
produto, marca do fabricante, prazo
de validade e peso liquida. O produto
devera ter registro no Ministério da
Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
BEBIDA
LACTEA
DE
15
CHOCOLATE 200ML
BISCOITO
DE
ROSQUINHA,
pacote de 400 grs, sabores de coco e
chocolate a base de farinha de trigo /
açúcar / gordura vegetal hidrogenada
/ lacitna de soja / amido de milho /
16
açúcar invertido / leite integral / sal.
serão rejeitados biscoitos mal
cozidos,
queimados
e
de
características
organopépticasanomarmais.
BISCOITO
SALGADO
TIPO
CREAM CRACKER, obtido pela
mistura de farinha(s), amido(s) e ou
fécula(s) com outros ingredientes,
submetidos
a
processos
de
amassamento e cocção, fermentados
17
ou não. O biscoito deverá ser
fabricado a partir de matérias primas
são e limpo, isenta de matérias
terrosas, parasitos e em perfeito
estado de conservação, serão
rejeitados biscoitos mal cozidos,

KG

3.000

SEPE

5,28

15.840,00

UND

100

RICO

5,27

527,00

UND

80

RIVOLI

1,76

140,80

UND

2.000

ITALAC

1,32

2.640,00

UND

5.000

PADIM

3,52

17.600,00

UND

5.000

FABISE

3,55

17.750,00
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18

19

20

21

22
23
24
25
26

queimados, não podendo apresentar
excesso de dureza e nem se
apresentar
quebradiço.
Dupla
embalagem primária de polietileno.
Na embalagem deverá constar, os
dados de identificação, a data da
fabricação, validade do produto,
número do lote, lista de ingredientes,
quantidade do produto, informação
nutricional e registro do órgão
competente. Embalagem de 400g.
Deverá apresentar validade mínima
de 12 (doze) meses a partir da data de
entrega
BISCOITO,
TIPO
MAISENA,
torrado. Embalagem com 400g, com
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso
liquido.
BISCOITO ÁGUA A SAL, dupla
embalagem, contendo no mínimo
400g, com identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de
validade e peso liquida.
BATATA PALHA, ingredientes:
batata, óleo vegetal e sal . Não
contem glúten embalagem de 140g.
Embalagem contendo dados de
informação do produto, marca do
fabricante e prazo de validade
CAFE, TORRADO E MOIDO
EMBALAGEM A VACUO de 250
gramas, de primeira qualidade, com
selo de pureza da associacao
brasileira da indústria do cafe - abic.
O produto devera ter registro no
ministerio da saude e atender a
portaria 451/97 do ministerio da
saude e a resolucao 12/78 da
comissao nacional de normas e
padroes para alimentos - cnnpa.
Embalagem contendo data de
fabricacao e prazo de validade. Selo
da Abic.
CREME DE LEITE, embalagem no
mínimo 200 gramas, contendo
especificações e data de validade.
CALDO DE GALINHA EM PÓ,
PACOTE 1 KG
CALDO DE CARNE EM PÓ,
PACOTE 1 KG
CALDO DE GALINHA TABLETE,
23 GRS
CALDO DE CARNE TABLETE, 23
GRS

UND

3.500

FABISE

3,55

12.425,00

UND

1.000

FABISE

3,52

3.520,00

PCT

500

SLIGHT

3,52

1.760,00

PCT

8.000

ODEBRECHT

4,45

35.600,00

UND

600

BETANIA

2,64

1.584,00

PCT

50

KITANO

4,39

219,50

PCT

50

KITANO

4,40

220,00

UND

1.200

ARISCO

0,52

624,00

UND

1.200

ARISCO

0,52

624,00
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27

28

29

30

31

32

33

34

35
36

37

CARNE DE SOJA, EMBALAGEM
COM 500 G
CATCHUP tradicional, embalagem
contendo no mínimo 300 g, com
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso
liquido. O produto devera ter registro
no Ministério da Agricultura e/ou
Ministério da Saúde.
CANELA em casca, PACOTE C/ 20
GRS. Com identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de
validade e peso liquido, de acordo
com a resolução 12/78 da CNNPA. O
produto devera ter registro no
Ministério da Agricultura e/ou
Ministério da Saúde.
CANELA EM PÓ, embalagem com
50 grs. Com identificacao do
produto, marca do fabricante, prazo
de validade e peso liquida, de acordo
com a resolucao 12/78 da cnnpa. O
produto devera ter registro no
ministerio da agricultura e/ou
ministerio da saude.
COMINHO EM PÓ, embalagem,
contendo no mínimo 50 g, com
identificação do produto, marca do
fabricante e prazo de validade.
CORANTE, PÓ a base de semolina
de milho, sal e extrato oleoso de
urucum, pacote com 50 gramas, sem
glúten, com data de validade e marca
do produto.
CRAVO,
PACOTE
4
GRS
Constituídos por botões florais sãos,
secos e limpos, acondicionado em
saco plástico, íntegro, atóxico,
resistente, vedado hermeticamente.
CANJIQUINHA- Embalagem de 200
GRS. Produto de boa qualidade, cor
amarela, embalagem primaria saco
polietileno atóxico e resistente.
Validade mínima de 12 meses a
contar da data da entrega do produto.
COCO RALADO pacote com 100
gramas, sem açúcar.
COCO RALADO in natura.
ERVILHA, reidratadas, conserva.
Embalagem c/ no mínimo 350g, com
dados de identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de
validade, peso liquido e de acordo c/
a Resolução 12/78 da Comissão
Nacional de Normas e Padrões para

PCT

700

PRONTU

4,40

3.080,00

UND

350

QUERO

2,64

924,00

PCT

100

RICO

0,88

88,00

PCT

500

RICO

2,64

1.320,00

PCT

1.000

MARATA

1,32

1.320,00

PCT

1.500

MARATA

0,89

PCT

160

RICO

0,89

142,40

UND

300

VITAMILHO

2,60

780,00

PCT

80

COPRA

2,64

211,20

KG

100

INATURA

2,64

264,00

LATA

400

BONARE

2,64

1.056,00
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Alimentos - CNNPA.

38

39

40

EXTRATO DE TOMATE a base de:
tomate / açúcar Lata ou Tetra
(máximo de 1%) / sal (máximo de
5% de cloreto de sódio), isento de
fermentações. Não deve indicar
processamento defeituoso, contendo
350G
FARINHA DE MANDIOCA_ Fina,
branca, torrada, embalada em pacotes
plásticos de 1 kg, transparentes,
limpos não violados, resistentes.
FEIJÃO CARIOCA- TIPO 1, saco
transparente isento de sujidades não
violadas, resistentes, embalagem
1KG

UND

700

PADIM

2,64

1.848,00

KG

2.000

PADIM

4,40

8.800,00

KG

4.000

D MIRA

7,09

28.360,00

41

FEIJÃO PRETO TIPO 1 DE BOA
QUALIDADE, PACOTE DE 01 KG.

KG

500

RICO

6,16

3.080,00

42

FEIJÃO, FRADINHO, TIPO 1, com
no mínimo 500 g. Embalagem com
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso
liquido. O produto devera ter registro
no Ministério da Agricultura e/ou
Ministério da Saúde.

KG

500

RICO

6,16

3.080,00

43

FARINHA LÁCTEA, a base de
farinha de trigo e leite integral.
Embalagem com no mínimo 400 GR

PCT

300

NESTLE

7,90

2.370,00

44

FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL
COM FERMENTO, obtido pela
moagem exclusiva do grão de trigo,
isento de terra, sem umidade
(tolerado máximo 14% de umidade).
O produto deverá ter aspecto de pó
fino branco, com cheiro e sabor
próprios. O produto deve atender a
Resolução nº 344 - 13/12/02
(fortificação de farinhas com ferro e
ácido fólico). Embalada em sacos
transparentes, limpos, não violados,
resistentes,
que
garantam
a
integridade do produto. Embalagem
primária com identificação do
produto,
especificação
dos
ingredientes, informação nutricional,
informações do mesmo, prazo de
validade, peso líquido e rotulagem de
acordo com a legislação. Deverá
apresentar validade mínima de 6
(seis) meses a partir da data de
entrega. Embalagem de 1 kg

KG

1.200

FINNA

4,40

5.280,00
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45

46

47

FARINHA DE TRIGO, SEM
FERMENTO, obtido pela moagem
exclusiva do grão de trigo, isento de
terra, sem umidade (tolerado máximo
14% de umidade). O produto deverá
ter aspecto de pó fino branco, com
cheiro e sabor próprios. O produto
deve atender a Resolução nº 344 13/12/02 (fortificação de farinhas
com ferro e ácido fólico). Embalada
em sacos transparentes, limpos, não
violados, resistentes, que garantam a
integridade do produto. Embalagem
primária com identificação do
produto,
especificação
dos
ingredientes, informação nutricional,
informações do mesmo, prazo de
validade, peso líquido e rotulagem de
acordo com a legislação. Deverá
apresentar validade mínima de 6
(seis) meses a partir da data de
entrega. Embalagem de 1 kg.
FLOCÃO DE MILHO, farinha de
milho flocada sem sal, cor amarela,
sem sujidade e sem corpos estranhos,
embalagem integra e bem vedada.
com aspectos, cor, cheiro e sabor
próprio livre de fertilizantes,
sujidades, parasitas, larvas e detritos
animais ou vegetais, acondicionados
em embalagem plástica, resistente e
não violada, que garanta a
integridade
do
produto.
A
embalagem deve conter os dados de
identificação
e
procedência,
informações nutricionais, número de
lote, data de validade, quantidade do
produto. Deverá apresentar validade
mínima de 06 meses a partir da data
de entrega. Embalagem 500g.
FUBÁ DE MILHO, fino produto
obtido pela moagem do grão de
milho de 1 ª qualidade, desgerminado
ou não, devendo ser fabricadas a
partir de matérias primas sãs e limpas
isentas de terra e parasitos. Produto
de aspecto fino, amarelo, livre de
umidade. O produto deve atender a
Resolução nº 344 - 13/12/02
(fortificação de farinhas com ferro e
ácido fólico). A embalagem deve
conter os dados de identificação e
procedência,
informações
nutricionais, número de lote, data de
validade, quantidade do produto.
Deverá apresentar validade mínima

KG

800

FINNA

3,96

3.168,00

PCT

3.000

MARATA

1,85

5.550,00

PCT

600

RICO

1,76

1.056,00
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de 06 meses a partir da data de
entrega. Embalagem de 500g

48
49

50

51

52

53
54

FERMENTO EM PÓ QUIMICO,
latinha 100GR
FERMENTO BIOLOGICO SECO
INSTANTANEO, envelope 10 GRS
FOLHA, DE LOURO, seca, c/
identificação
produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso
liquido, de acordo com a Resolução
12/78 da Comissão Nacional de
Normas e Padrões para Alimentos CNNPA.
GOIABADA EM TABLETE, com
consistência de corte, acondicionados
em recipientes de, no mínimo, 600g.
LEITE DE COCO 500 ML, Natural
preparado
com
endosperma
procedente de frutos é e maduras,
isentos sujidades, parasitas e larvas.
Apresentar aspectos, cor, cheiro e
sabor
próprio,
acondicionada
embalagem de vidro, contendo
externamente
os
dados
de
identificação e procedências, número
do lote, data de fabricação,
quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 6
(seis) meses a partir da data de
entrega, peso liquido de 200 ml.
LEITE CONDENSADO, tradicional.
Embalagem com 395 g
LEITE DE VACA, EM PO,
desnatado, contendo 200 g.

UND

160

FLEISCHMANN

2,64

422,40

UND

600

FLEISCHMANN

1,32

792,00

PCT

100

RICO

0,89

89,00

UND

1.500

PALMERON

3,52

5.280,00

UND

1.000

DUBOM

4,40

4.400,00

UND

600

MARAJOARA

4,40

2.640,00

PCT

800

CCGL

6,16

4.928,00

55

LEITE DE VACA, EM PO, integral,
pasteurizado, embalagem contendo
400 g.

PCT

6.000

CCGL

13,26

79.560,00

56

LEITE DE VACA, LIQUIDO,
integral, pasteurizado, longa vida,
embalagem c/ 01 litro.

LITRO

4.000

BETANIA

5,28

21.120,00

57

LEITE DE VACA, LIQUIDO,
desnatado, pasteurizado, longa vida,
rico em cálcio, embalagem c/ 01
litro.

LITRO

600

BETANIA

4,40

2.640,00

58

LEITE EM PÓ, FÓRMULA
INFANTIL
com
Ferro
para
Lactentes, de 0 a 6 Meses - 400g.

LATA

80

NESTLE

26,26

2.100,80

59

MOLHO DE TOMATE, peso 340
GRS

PCT

4.000

SOFRUTA

1,76

7.040,00
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60

61

MACARRÃO TIPO ESPAGUETE,
produto não fermentado obtido pelo
amassamento mecânico de farinha de
trigo comum, enriquecida com ferro
e ácido fólico. Fabricados a partir de
matérias primas sãs e limpas, isentas
de matérias terrosas, parasitos e
larvas.
Acondicionados
em
embalagem
plástica,
atóxica,
resistente e não violada, que garanta
a integridade do produto. A
embalagem deve conter os dados de
identificação
e
procedência,
informações nutricionais, número de
lote, data de validade, quantidade do
produto. Deverá apresentar validade
mínima de 10 (dez) meses a partir da
data de entrega. Embalagem de 500g.
MACARRÃO TIPO PARAFUSO,
produto não fermentado obtido pelo
amassamento mecânico de farinha de
trigo comum, enriquecida com ferro
e ácido fólico. Fabricados a partir de
matérias primas sãs e limpas, isentas
de matérias terrosas, parasitos e
larvas.
Acondicionados
em
embalagem
plástica,
atóxica,
resistente e não violada, que garanta
a integridade do produto. A
embalagem deve conter os dados de
identificação
e
procedência,
informações nutricionais, número de
lote, data de validade, quantidade do
produto. Deverá apresentar validade
mínima de 10 (dez) meses a partir da
data de entrega. Embalagem de 500g.

PCT

3.500

PADIM

2,64

9.240,00

PCT

3.500

PADIM

2,64

9.240,00

62

MARGARINA DE 500 G

UND

3.000

DELICATA

4,40

13.200,00

63

MASSA PARA SOPA, tipo dente ou
concha, produto não fermentado
obtido pelo amassamento mecânico
de farinha de trigo comum,
enriquecida com ferro e ácido fólico.
Fabricados a partir de matérias
primas sãs e limpas, isentas de
matérias terrosas, parasitos e larvas.
Acondicionados em embalagem
plástica, atóxica, resistente e não
violada, que garanta a integridade do
produto. A embalagem deve conter
dados de identificação e procedência,
informações nutricionais, número
lote, data validade, quantidade do
produto. Deverá apresentar validade
mínima de 10 (dez) meses a partir da
data de entrega. Embalagem de 500g.

PCT

1.400

PADIM

2,64

3.696,00
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64

65

66

67

68

69

70

MAIONESE 500GR, tradicional,
embalagem, contendo no mínimo 500
g, com identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de
validade e peso liquido. O produto
deverá ter registro no Ministério da
Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
MILHO, PARA PIPOCA, de
primeira, em grão seco, embalagem
de 500 gramas. Apresentando grau de
maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação, o transporte
e a conservação em condições
adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e
larvas, de acordo com a Resolução
12/78 da CNNPA.
MILHO VERDE, embalagem com
350g
MILHO
AMARELO
PARA
MUNGUNZÁ,
Milho
seco
processado em grãos crus, inteiros,
para o preparo de mungunzá, com
aspectos, cor, cheiro e sabor próprio
livre de fertilizantes, sujidades,
parasitas, larvas e detritos animais ou
vegetais,
acondicionados
em
embalagem plástica, transparente,
resistente e não violada, que garanta
a integridade do produto. A
embalagem deve conter os dados de
identificação
e
procedência,
informações nutricionais, número de
lote, data de validade, quantidade do
produto. Deverá apresentar validade
mínima de 06 meses a partir da data
de entrega. Embalagem de 500g.
MILHO DE XEREM, Embalagem
com no mínimo 500G, com dados do
fabricante, data de fabricação e prazo
de validade, com registro no
Ministério da Saúde e/ou Agricultura.
MISTURA,
PARA
BOLO,
DIVERSOS SABORES, peso liquido
mínimo de 400 g. Embalagem com
dados do fabricante data de
fabricação e prazo de validade, com
registro no Ministério da Saúde e/ou
Agricultura.
ÓLEO DE SOJA, produto obtido do
grão de soja que sofreu processo
tecnológico
adequado
como
degomagem,
neutralização,
clarificação, frigorificação ou não de
desodorização.
Líquido
viscoso

UND

350

FUJINI

2,64

924,00

PCT

3.000

RICO

2,64

7.920,00

UND

800

FUGINI

2,64

2.112,00

PCT

1.000

RICO

1,76

1.760,00

PCT

500

RICO

1,76

880,00

PCT

3.000

MARATA

3,52

10.560,00

UND

1.500

SOYA

7,94

11.910
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71

72

73

74

75

76

refinado, fabricado a partir de
matérias primas sãs e limpas.
Embalagem em polietileno contendo
externamente
os
dados
de
identificação e procedência, número
do lote, data de fabricação,
quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 10
(dez) meses a partir da data de
entrega, Peso liquido 900ml.
OVO TIPO EXTRA, CLASSE A,
BRANCO. Embalagem contendo 12
unidades, com dados de identificação
do produto, marca do fabricante,
prazo de validade e peso liquido
mínimo de 720 g.
QUEIJO, RALADO, tradicional.
Embalagem: pacote com 50 g, com
dados de identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de
validade, peso liquido e registro no
Ministério da Agricultura e/ou
Ministério da Saúde.
REFRIGERANTE, sabores diversos,
embalagem contendo 2 litros, com
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e
capacidade. O produto devera ter
registro no Ministério da Agricultura
e/ou Ministério da Saúde.
SUCO DE FRUTA pronto p/
consumo,
diversos
sabores,
acondicionada em EMBALAGEM
TETRA PAK DE 200ML c/ canudo ,
prazo de validade indicado, e na
entrega o prazo de validade indicado
não deverá ter sido ultrapassado na
sua
metade,
tomando
como
referencia a data de fabricação do
lote, impressa na embalagem, selo
anvisa.
SARDINHA
AO
ÓLEO
COMESTÍVEL, produto elaborado c/
sardinhas íntegras, descabeçadas,
descamadas, evisceradas e livres de
nadadeiras, conservado em óleo
comestível, Lata c/ peso drenado de
0,30 ou 0,50 kg.
SAL REFINADO, produto refinado,
iodado, com granulação uniforme e
com cristais brancos, isento de
impurezas e umidade, de acordo com
a Legislação Federal Específica,
acondicionado em saco plástico,
íntegro, atóxico, resistente, vedado

DZ

1.600

SUMARÉ

4,40

7.040,00

UND

600

MILKLY

2,64

1.584,00

TUBO

2.000

SIMBA

3,52

7.040,00

UND

1.200

DAFRUTA

1,32

1.584,00

UND

2.000

PALMEIRA

4,40

8.800,00

KG

1.500

BOM DE MESA

0,44

660,00
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77

78

79

hermeticamente
e
limpo.
A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação, número do lote, data de
fabricação, quantidade do produto e
número
de
registro.
Deverá
apresentar validade mínima de 01
ano a partir da data de entrega.
Resolução RDC nº 130, de 26 de
maio de 2003. Embalagem de 01 kg
TEMPERO
COMPLETO,
tradicional,
com
pimenta,
embalagem, contendo no mínimo 300
g, com identificação do produto,
UND
700
RICO
marca do fabricante, prazo de
validade e peso liquida. O produto
devera ter registro no Ministério da
Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
VINAGRE DE VINHO, produto
natural fermentado acético simples,
isenta de corantes artificiais, ácidos
orgânicos e minerais estranhos, livre
UND
600
MURIONGO
de sujidades, material terroso e
detritos de animais e vegetais.
Embalagem em PVC (policloreto de
vinila). De 750 ML.
POLPA DE FRUTAS- Fabricadas a
partir de matérias primas limpas,
deverá apresentar aspecto e cheiro
característico, livre de sujidades e
KG
6.000
DOCE MEL
substâncias nocivas. Embalagem:
plásticos transparentes de l kg,
atóxicos, bem vedados.
VALOR GLOBAL NO SOMATORIO DOS ITENS
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1,32

924,00

1,75

1.050,00

7,95

47.700,00

559.000,00
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027APESRP/2020

Ata de Registro nº 027APESRP/2020 – Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico para
Registro de Preço nº027PESRP/2020 – Contratante: Município de Camamu/BA – Contratada:
VVM ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI- CNPJ nº. 10.675.412/0001-85 – Objeto:
registro de preços para futuro registro de preço para aquisição de gêneros alimentícios para
atendimento as demandas das diversas Secretarias pertencentes a esta Administração. Data de
assinatura da Ata: 09 defevereiro de 2021 – Vigência: 12 (doze) meses – Ordenador de
despesa: Enoc Souza Silva – PrefeitoMunicipal.
LOTE 02 – CARNES E EMBUTIDOS
ITEM

1

2

3

4

5

6

7

8

DESCRIÇÃO
BACON, embalado a vácuo, com
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso
liquido. O produto devera ter registro no
Ministério da Agricultura e/ou Ministério
da Saúde.
CARNE bovina, acém, resfriada, sem
osso, deverá estar isenta de tecidos
inferiores como: cartilagem, gordura
parcial, nervos, tendões e coágulos.
Apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor
próprio.
CARNE BOVINA MOÍDA, de primeira
qualidade (alcatra, chã de dentro, coxão
mole, patinho), sem osso, deverá estar
isenta de tecidos inferiores como:
cartilagem, gordura parcial, nervos,
tendões e coágulos. Apresentar aspecto,
cor, cheiro e sabor próprio.
CARNE DE SOL, De primeira qualidade
sem osso, deverá estar isenta de tecidos
inferiores como cartilagem, gordura
parcial, nervos, tendões e coágulos.
Apresentar aspectos, cor, cheiros e sabor
próprio.
CARNE bovina, charqueada, dianteiro.
CARNE bovina, musculo, resfriada, sem
osso, deverá estar isenta de tecidos
inferiores como: cartilagem, gordura
parcial, nervos, tendões e coágulos.
Apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor
próprio.
COXA E SOBRECOXA, DE FRANGO,
a granel, congelado. Embalagem
contendo identificacao do produto, marca
do fabricante, prazo de validade, marcas
e carimbos oficiais, de acordo com as
portarias do ministerio da agricultura,
dipoa n.304 de 22/04/96 e n.145 de
22/04/98, da resolucao da anvisa n.105
de 19/05/99, da lei municipal / vigilancia
sanitaria n.5504/99 e resolucao rdc n. 13
de 02/01/2001.
FRANGO CONGELADO INTEIRO,
sem tempero, contendo identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de
validade, marcas e carimbos oficiais, de

UNID.

QUANT.

MARCA

V. UNIT.

V. TOTAL

KG

200

SEARA

30,00

6.000,00

KG

1.300

FRIBOI

28,00

36.400,00

KG

2.000

BIG
CARNES

30,00

60.000,00

KG

1.200

BIG
CARNES

45,90

55.080,00

KG

1.500

JERKED
BEEF

33,90

50.850,00

KG

1.500

BIG
CARNES

21,90

32.850,00

KG

4.000

AURORA

9,90

39.600,00

KG

500

GUJÃO

9,00

4.500,00
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9

10

11

12

acordo com as portarias do ministério da
agricultura, dipoa n.304 de 22/04/96 e
n.145 de 22/04/98, da resolução da
Anvisa n.105 de 19/05/99 e da lei
municipal
/
vigilância
sanitária
n.5504/99.
FIGADO, bovino, inteiro, congelado.
Embalagem em filme PVC transparente
ou saco plástico transparente, contendo
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, marcas e
carimbos oficiais, de acordo com as
Portarias do Ministério da Agricultura,
DIPOA n.304 de 22/04/96 e n.145 de
22/04/98, da Resolução da ANVISA
n.105 de 19/05/99 e da Lei Municipal /
Vigilância Sanitária n.5504/99.
FILÉ DE PEITO DE FRANGO, bandeja
com 1 kg, sem osso, de primeira
qualidade, congelado. Embalagem em
filme PVC transparente ou saco plástico
transparente, contendo identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de
validade, marcas e carimbos oficiais, de
acordo com as Portarias do Ministério da
Agricultura, DIPOA n.304 de 22/04/96 e
n.145 de 22/04/98, da Resolução da
ANVISA n.105 de 19/05/99, da Lei
Municipal
/
Vigilância
Sanitária
n.5504/99 e Resolução RDC n. 13 de
02/01/2001.
FILÉ,
DE
PEIXE,
congelado,
Embalagem de 1 KG saco plástico
transparente, contendo identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de
validade, marcas e carimbos oficiais, de
acordo com as Portarias do Ministério da
Agricultura, DIPOA n.304 de 22/04/96 e
n.145 de 22/04/98, da Resolução da
ANVISA n.105 de 19/05/99 e da Lei
Municipal
/
Vigilância
Sanitária
n.5504/99.
LÍNGUIÇA
DEFUMADA_
Carne
bovina suína defumada, água, amido,
proteína de soja, sal flavorizante, aromas,
naturais especialistas, conservadores
nitrito e nitrato de sódio estabilizante
(polifosfofato de sódio, alho, realçado de
sabor, glutamato, momos sódio e corante
natural de urucum). Apresentar aspecto,
cor,
cheiro
e
sabor
próprio,
acondicionada embalagem plástica,
transparente, resistente consumo, em
embalagem de 1 kg. A embalagem
deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, número do
lote, data de fabricação, quantidade do
produto. Deverá apresentar validade
mínima de 6 (seis) meses partir da data
de entrega.

KG

600

FRIBOI

14,90

8.940,00

BANDEJA

4.000

FRIATO

12,40

49.600,00

KG

700

COTA AZUL

21,70

15.190,00

KG

600

REZENDE

22,65

13.590,00
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13

14

15

16

LINGUIÇA
CALABRESA
DE
FRANGO,
tipo
frescal,
de
primeiraqualidade, semossos, limpa,
poucagordura, resfriadas, isentas de
aditivos ou substâncias estranhas ao
produto, que sejam impróprias ao
consumo
e
que
alterem
suas
Kg
400
FRIATO
características naturais (físicas, químicas
e organolépticas),inspecionadas pelo
ministério da agricultura. Acomodadas
em caixas de papelão em perfeitas
condições estruturais, padronizadas e
lacradas.
PEIXE EM POSTA, CORVINA,
congelado, Embalagem de 1 KG saco
plástico
transparente,
contendo
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, marcas e
carimbos oficiais, de acordo com as
KG
700
COSTA SUL
Portarias do Ministério da Agricultura,
DIPOA n.304 de 22/04/96 e n.145 de
22/04/98, da Resolução da ANVISA
n.105 de 19/05/99 e da Lei Municipal /
Vigilância Sanitária n.5504/99.
PEITO, de frango, com osso, de primeira
qualidade, congelado. Embalagem em
filme PVC transparente ou saco plástico
transparente, contendo identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de
validade, marcas e carimbos oficiais, de
KG
1.000
MAURICEIA
acordo com as Portarias do Ministério da
Agricultura, DIPOA n.304 de 22/04/96 e
n.145 de 22/04/98, da Resolução da
ANVISA n.105 de 19/05/99, da Lei
Municipal
/
Vigilância
Sanitária
n.5504/99 e Resolução RDC n. 13 de
02/01/2001.
TOUCINHO, suíno. Embalagem em
filme PVC transparente ou saco plástico
transparente, contendo identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de
validade, marca e carimbos oficiais, de
BIG
acordo com as Portarias do Ministério da
KG
200
CARNES
Agricultura, DIPOA n.304 de 22/04/96 e
n.145 de 22/04/98, da Resolução da
ANVISA n.105 de 19/05/99 e da Lei
Municipal
/
Vigilância
Sanitária
n.5504/99.
VALOR GLOBAL NO SOMATORIO DOS ITENS
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15,15

6.060,00

20,50

14.350,00

11,15

11.150,00

24,20

4.840,00

409.000,00

